O NOSSO COMEÇO
Em 1787, o Rev. Richard Allen,
Rev. Absalom Jones. que saíram da
Igreja Metodista de St. George na
Philadelfia, Pennsylvania por causa
de “maus tratos” e discriminação,
que os crentes de descendência
africana enfrentaram. Eles sentirase marginalizados e decidiram
não cultuar mas na mesma
congregação onde não lhes
consideravam como membros e filhos iguais de Deus.
Sendo assim Allen e seus seguidores começaram
a cultuar numa loja de pessoas negras. Assim
fundaram a sociedade livre dos Africanos, o qual foi
o antecessor da Igreja Metodista Episcopal Africana.
Em 1816, Richard Allen e outros representantes de
Igrejas Africanas ou Afro-Americana reuniram-se e
uma organização da igreja ou “conexão” foi organizada
como Igreja Metodista Episcopal Africana.
Richard Allen foi o fundador, eleito e consagrado
como o primeiro Bispo. Eles começaram a primeira
denominação Metodista Afro-Americana. Permitiu
e continua a permitir respeito, dignidade e a
liberdade de cultuar com povos de descendência
Africana no reino de Deus.

NOSSA MISSÃO
A missão da Igreja Metodista episcopal Africana é
ministrar o desenvolvimento social, espiritual, físico
para todas as pessoas.

NOSSO NOME
Africana – significa que a Igreja foi organizada pelos
povos de origem e herança africana. Não quer dizer
que a Igreja foi fundada na África, ou é apenas para
pessoas de descendência africana.

Significa apenas de que os americanos que fundaram
a Igreja eram de descendência africana, e reconhecem
orgulhosamente este facto.
Metodista – refere a filiação da nossa Igreja a família
Metodista (Método) ou Igreja Metodista.
Richard Allen, o fundador e primeiro bispo, achou
de que a doutrina e disciplina do método seria o ideal
para os líderes da comunidade Africana.
EPISCOPAL – é referente a forma de governaça na
qual a Igreja opera.
A forma de governaça Episcopal significa de que os
lideres executivos são os bispos. A autoridade deles
é dada pela conferência geral, como são elegidos
para direcionar os destinos da Igreja, presidindo as
conferencia anuais, nomeando pastores, ordenando
diáconos e presbíteros, organizando missões e em
geral promovendo os interesses da denominação.
IGREJA – Referente a “Igreja Cristã” que é a
comunidade dos povos que acreditam em Deus e
que aceitaram Jesus Cristo como guia exemplar
das suas vidas, também acreditaram na trindade
com Deus como cabeça, o Espírito Santo, que nos
permite como crentes de Deus. Jesus Cristo é o líder
espiritual da Igreja Cristã.

O NOSSO LEMA
O lema da I.M.E.A é: Deus nosso Pai, Cristo
nosso Redentor, Espírito Santo Nosso consolador,
humanidade nossa família.

A NOSSA CRENÇA
Na nossa tradição temos vários documentos que
podem ajudar informar a nossa compressão distintiva
da fé cristã. Nos guiamos pelo livro da doutrina e
disciplina da IMEA; o hinário da IMEA: o guia de
obreiro da IMEA; Salutação Episcopal; palavras
históricas; artigos da religião, e os trabalhos
evangélicos do Reverendíssimo, Rev. Richard Allen.

A IMEA, reconhece e observa dois sacramentos:
O Baptismo e a Santa Comunhão. Os modos de
baptismo na IMEA são: Por água, Imersão e gotas
de água; seja qual for a forma de administração do
baptismo, o baptismo é um símbolo poderoso da
regeneração e da iniciação na comunidade da santa
fé a igreja de Cristo.
A santa comunhão serve como a memória da morte
e sofrimento do Cristo que celebramos a vidas
abundantes que temos através dela..

A NOSSA GOVERNAÇA
A IMEA tem (5) cincos conferências: a conferência
geral, conferência anual, conferências distrital,
conferência trimestral, e a conferência local.
Conferencia Geral – é o corpo supremo da legislação
da Igreja Metodista Episcopal Africana. É realizada de
4 em 4 anos, para eleger bispos e gabinetes gerais, e
fazer leis. O conselho dos Bispos é o órgão executivo
que providencia a administração, superintendem e
guia os trabalhos da denominação. O conselho judicial
são o corpo directivo que resolvem as apelações finais
em relação a lei positiva.
Conferência anual – É a unidade básica da IMEA.
É realizada anualmente para apresentarem relatórios
dos presbíteros, pastores, e comités ou departamentos.
O bispo é o presidente o que preside. È composto de
ministros e um delegado leigo de cada Igreja local.
Conferência Distrital – É a assembleia das Igreja
locais nos distritos presididas pelo presbítero. É
realizada anualmente para rever o trabalho das
congregações locais, examinar os candidatos a ser
ordenados a ministros e tendo em conta os benefícios
do trabalho de toda a Igreja.
O presbítero é o que preside ou é o que superintende
a área, providenciando a ligação entre a Igreja local e
a conexão da igreja.

Conferencia trimestral – É o corpo directivo da
Igreja local na qual os planos, métodos, e o seus
desenvolvimento são revisados e avaliados. O
presbítero é que orienta os trabalhos, providenciando
a ligação entre a Igreja local e a conexão da Igreja.
Conferência da Igreja Local – É a gerência da Igreja
local que se reúne para discutir o trabalho no seu todo
considerando casos especiais ou projectos. O pastor é
o que preside do evento.

NOSSA LIDERANÇA
Os bispos, os presbíteros e pastores administram e
dirigem a espiritualidade e o trabalho temporal de
ministrar a IMEA em todos os níveis de conferência.
Os bispos são eleitos e consagrados para o trabalho
do Episcopado e servem as nossas Igrejas para a
expansão global. A IMEA pode ser encontrada em
mais de 40 países.
Os presbíteros são nomeados pelo bispo presidentes,
servem como administrativos e conselheiros da
conexão entre a conferência anual e a Igreja loca1.
Eles criam as condições para que as Igrejas locais e
seus ministros tenham uma efectividade congruente
com os métodos da IMEA e seus procedimentos.
Os pastores nomeados pelo bispo servem como
oficiais das Igrejas locais e responsáveis pelo programa
do trabalho. Eles (pastores) nomeiam os anciões
da igreja local que são confirmados na conferência
trimestral que trabalham com corpo administrativo.
Pastores nomeiam também, o comité que são eleitos
pela igreja local para supervisionar a planta física das
igrejas locais.
A doutrina e a disciplina da IMEA servem como a
nossa constituição educacional destacando os artigos
da nossa religião; as regras gerais e rituais e outros
trabalhos da nossa Igreja.

O NOSSA PERFIL
A IMEA é composta de:
✰ 2,5 Milhões de membros
✰ 8.000 Ministros
✰ 6.200 Congregações
✰ 20 Distritos episcopais
✰ 115 Conferências anuais

NOSSOS DEPARTAMENTOS,
COMISSÕES, ORGANIZAÇÕES,
E PUBLICAÇÕES
Departamentos: educação cristã, crescimento
e desenvolvimento da Igreja, testemunho global e
ministério, pensão, Investimentos, e Seguro. Publicações
cristãs, Finanças, secretário-geral, investigação científica
e escolaridade, união das escolas dominical da IMEA.
Os departamentos da IMEA são os corpos directivos
que servem a responsabilidades programáticas da Igreja.
O trabalho de cada departamento é despachado para o
departamento geral que é eleito pela conferência geral.
COMISSÕES: as estáticas e finanças; pensão; investimentos
e seguro; publicações; ação social, crescimento e
desenvolvimento da Igreja, testemunho global e ministério,
leigo, seminários, colégios, universidades, e escolas, educação
cristã, mulher no ministério, seguidores de educação cristã,
associação de observadores da IMEA, conexão das esposas
dos ministros, organização de viúvas e viúvos mais PK’s
(Filhos do pastor). Conselho da conexão, filhos de Allen,
conselho de presbíteros, comissão de mestres estreantes cristãs.
Publicações: A revista da IMEA, publicação da
educação cristã; o jornal da educação cristã; a revista
da sociedade missionaria; a voz das missões; divisão das
juventudes; boletim informativo; câmara secreta.
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A Igreja Metodista Episcopal Africana
começou em protesto, foi nascido a partir
da oração no altar e foi formada por um
Bigoma de Deus numa loja de negros.
Somos povos do Bigorna

